


Työllisyyden ja yritysten kasvua 
tukevat julkiset palvelut osaksi kuntien 
työllisyys- ja elinvoimatehtäviä 2024

Elinvoimainen, korkean työllisyyden ja osaamisen Suomi 
rakennetaan tulevaisuuden kunnissa asiakkaat keskiössä

Jotta työ ja osaaja kohtaavat



Työllisyyden ekosysteemi luo arvoa 
kuntapohjaiseen palvelurakenteeseen  

• Elinvoiman ja työllisyyden edistämisellä on merkittävä rooli sote-uudistuksen 
jälkeisessä tulevaisuuden kunnassa.

• Uusi, pysyvä työllisyyden edistämisen kuntapohjainen ratkaisu on eri 
palveluita yhteensovittava kokonaisuus, joka tähtää työn kysynnän ja 
tarjonnan edistämiseen.

• Kunnan johtamassa työllisyyden ekosysteemissä on dynaamista yhteistyötä 
eri toimijoiden (ml. koulutusorganisaatiot, yksityinen ja kolmas sektori sekä 
hyvinvointialueet) ja kuntien omien palveluiden välillä. Ekosysteemin 
kumppanit luovat paikallisesti yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat 
yhteistyöhön. Paikallisia ekosysteemeitä voi olla myös useita vastaten eri 
tarpeisiin.

• Kunnilla on luontainen rooli toimia työllisyys- ja elinvoimaekosysteemien 
kokoajana ja johtajana: johtamisella on selkeät tavoitteet ja kannusteet, 
kaikkien panos hyödyttää kuntien elinvoimaa.
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TE-toimistot 
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Uudistusta valmistellaan laajalla 
toimijajoukolla
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Ministerityöryhmän linjauksia järjestämisvastuusta 
ja siihen liittyviä avoimia kysymyksiä

Järjestämisvastuu edellyttää 20 000 asukkaan työvoimapohjaa. Kuntien 
yhteistoimintarakenteiden syntyminen varmistetaan valtioneuvoston viimesijaisella 
päätösvallalla (ns. perälautasääntely).

- Onko järjestämisvastuu kunnalla vai yhteistoiminta-alueella?                  
- Mihin 20 000 työvoimapohjan vaade perustuu?                                     
- Onko raja tasan 20 000?                                                                                             
- Onko kriteereistä säädettävissä poikkeuksia?                                            
- Huomioidaanko esim. saaristokunnat tai maantieteellinen yhtenäisyys?                                               
- Miten huomioidaan kielelliset oikeudet?                                    
- Säädetäänkö jotain yhdyspinnoista?                                                           
- Miten vahvasti ylipäätään säädellään?                                                                              
- Kuinka valvonta toteutetaan?                                                                          
- Minkälaiseksi valtion ohjaus muodostuu?
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Valtio vastaa työllisyydenhoidon 
palvelujärjestelmän toimivuudesta ja                        
ohjauksesta
• Ministerityöryhmä totesi, että hajautettu palvelujärjestelmä edellyttää 

asiakkaiden palvelut kokoavaa ”yhtä luukkua” ja toimivaa 
asiakastietojärjestelmien kokonaisuutta. Valtakunnallisesti on 
tarkoituksenmukaista ylläpitää yhteistä tietovarantoa, joka samalla 
mahdollistaa tiedolla johtamisen ja ohjauksen.

• Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetaan neuvottelukunta, jonka 
valtioneuvosto asettaa nelivuotiskaudeksi. Sen tehtävänä on työllisyydenhoidon 
toteutumisen seuranta ja arviointi sekä valtakunnallisen ohjauksen tukeminen. 
Neuvottelukunnassa ovat edustettuina ministeriöt sekä kunnat.

• Uudistuksen myötä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskuksen (KEHA-keskus) roolia vahvistetaan valtakunnallisen 
työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän ohjauksen toimeenpanossa. KEHA-
keskuksen tehtävänä on tukea palveluiden siirtoa vuonna 2024.
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Järjestelmät ja tietovarannot

• Millä tavalla julkisten
työvoimapalveluiden
tietojärjestelmät ja 
tietovarannot toteutetaan?

• Kuka tai ketkä niistä
vastaavat?

• Mitä vaihtoehtoja on?

• Millaista sääntelyä
tarvitaan?
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Osittain hajautettu tietojärjestelmäratkaisu
Perustelut

• Työmarkkinatori kokoaa palvelut asiakkaan näkökulmasta ”yhdeksi luukuksi”

• Vaihtoehto on sisällöllisesti yhteensopiva kuntien TE-palvelujen järjestämisvastuun kanssa, 
koska kunnat voivat halutessaan hankkia omia asiakastietojärjestelmiä ja asiointipalveluja 

• Kunnilla on halutessaan mahdollisuus käyttää valtion yhteistä asiakastietojärjestelmää           
ja asiointipalveluja

• Yhteinen tietovaranto, jonka avulla tieto on reaaliaikaista ja pysyy valtakunnan                           
tasolla hallinnassa

• TE-Digi-hanke tukee osaltaan palvelujenjärjestämisvastuun siirtoa kunnille

Ehdot

• Valtio on vastuussa yhteisestä asiakastietojärjestelmästä, asiointipalveluista ja tietovarannosta

• Kunnat ovat vastuussa omista järjestelmistään ja niiden yhteensopivuudesta yhteisen 
tietovarannon kanssa

• Tiivis ja jatkuva yhteistyö valtion ja kuntien välillä tieto arkkitehtuureista ja 
rajapintaratkaisuista

• Lainsäädäntö
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Kuntien ja valtion välinen yhteistyö

• Yhteistyötä tiivistetään vuosien 2022 ja 2023 aikana

• Tavoitteena tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja yhteisen tietovarannon ja 
palvelualustan sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto

• Yhteistyön tapoja suunnitellaan

• Kuntaliiton ja TEMin yhteistyöfoorumit

• Howspace-alusta kuulemisen välineenä

• Yhteistyö kuntakokeiluissa mukana olevien kuntien kanssa

• Valtiolla haasteena kuntien suuri määrä ja yhteistyö erityisesti niiden kuntien 
kanssa, jotka eivät ole mukana kuntakokeiluissa -> tähän pyydetty tukea 
Kuntaliitolta
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Rahoitusuudistus



TE-palveluiden siirto ja kuntien työttömyysturvaa 
koskevan rahoitusvastuun laajentaminen
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Kuntatalous 
(2024)

Toimintakate 
13,1 mrd. €

Valtionosuudet 
3,2 mrd. €

Verotulot 
12,8 mrd. €

Työttömyysturvan 
rahoitusvastuun 
laajentaminen

Lisäkustannus 
kunnille noin  
400 milj. € 

(vuoden 2019 
tasossa)

Vastaava 
kompensaatio 

tuloihin

Kunnille siirtyvät 
TE-palvelut

Siirtyvä rahoitus 
maks 700 milj. 

€

Valtionosuuden 
lisäys (100 %)

Järjestämisvastuu: 
kunta tai yhteistoiminta-alue, jonka 

työvoimapohja väh. 20 000 hlöä 



Työttömyysturvan laajeneva 
rahoitusvastuu korvataan kunnille
• Kuntien lisääntyvä rahoitusvastuu (n. 400 milj. €) korvataan kunnille 

täysimääräisesti hallitusohjelman mukaisesti

• Teknisesti korvaus toteutetaan valtionosuusmaksatuksen yhteydessä (”Kunnan 
työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamisen korvaus”)

• Poliittisen päätöksen mukaisesti työttömyysturvan rahoitusvastuun muutos 
yksittäisen kunnan tasolla nollataan (”Kunnan työttömyysetuuksien 
rahoitusvastuun laajentamisen korvauksen tasaus”)

• Korvauksen ja korvauksen tasauksen laskennassa käytetään uudistuksen 
voimaantulohetkellä käytettävissä olevia uusimpia (tai vuoden 2022) tietoja.

• Korvauksen tai korvauksen tasauksen laskelmia ei päivitetä jälkikäteen eivätkä ne 
muutu vuosittain väestömäärän muuttuessa.

Sanna Lehtonen  4.2.2022  @SKlehtonen



Työllisyyden ja elinkeinoelämän edistämisen 
tehtävässä on huomioitu arvio valtiolta kunnille 
siirtyvien tehtävien kokonaiskustannuksista. 
Tämän lisäksi lukuihin sisältyy arvio kuntien 
nykyisistä panostuksista, jotka säilyvät osana 
palvelukokonaisuutta jatkossakin.

* Nettokäyttökustannukset kuvaavat kuntien 
verorahoituksella katettavaa osuutta palveluiden 
kustannuksista. Kustannuksia laskettaessa 
bruttokustannuksista on vähennetty 
toimintatuotot kuten myynti- ja maksutuotot. 
Nettokäyttökustannukset vastaavat 
tuloslaskelman toimintakatteen ja poistojen 
summaa siten, että niissä on huomioitu myös 
kustannuslaskennalliset erät kuten sisäiset 
vuokrakulut ja vyörytyserät.
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Uuden kunnan talous
Nettokäyttökustannukset* mrd. euroa 

Päivitetty 28.3.2022 Kuntaliitto/Mehtonen. Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto. 
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 kustannukset. Keskinäiset erät eliminoituna.

Perusopetus
36 %

Varhaiskasvatus
23 %

Tekniset palvelut ja 
yleishallinto

10 %

Työllisyyden ja 
elikeinoelämän 
edistäminen

12 %

Toinen aste
7 %

Kulttuuri ja vapaa 
sivistystyö

6 %

Liikunta, ulkoilu ja 
nuorisopalvelut

6 %

14,7 mrd. €
5,3 

mrd. €

3,3 
mrd. €

1,4 
mrd. €

1,8 
mrd. €

1,0 
mrd. €

1,0 
mrd. €

0,9 
mrd. €



Seurattavia asioita

✓ järjestämisvastuu

✓ annetaanko kunnalle vai yhteistoiminta-alueelle?

✓ rahoitusuudistus

onko oikeudenmukainen, huomioiko suhdannevaihtelut?

✓ tietojärjestelmät ja tietovarannot

kuinka yhteinen tietovaranto toteutetaan, jotta sen avulla 
tieto on reaaliaikaista ja pysyy valtakunnan tasolla hallinnassa?

✓ työnantaja- ja yrityspalvelut

✓ mikä on elyjen rooli ko. palveluissa?

✓ henkilöstön siirto
✓ miten luodaan yhteinen työ- ja toimintakulttuuri?
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• HE, lausuntoaika 8 viikkoa, vapusta 
juhannukseen

• Lausuntopalautteen käsittely, laintarkastus, 
lainsäädännön arviointineuvosto

• Syys-lokakuu 2022: HE eduskunnalle

• Marraskuu 2023: Kuntien sopimukset

• Marraskuu 2023-lokakuu 2024: Valtion YT-
prosessi

• Uudistus käynnistyy vuoden 2024 lopulla



Mitä tarvitaan, jotta tavoitteet 
toteutuvat ja ylittyvät vuonna 2025?
• Laadukkaat ja saumattomat asiakaspalvelut sekä työnhakijoille että 

työnantajille yhdeltä luukulta

• Henkilöstöä ja asiakkaita motivoiva toimintatapa: mukaan parhaat 
käytännöt ja kuntien ja TE-toimistojen osaava henkilöstö 

• Kunnissa kokonaisvoimavarat käytössä työllisyyden edistämiseen ja 
elinvoiman vahvistamiseen

• Toimiva, yhdenvertainen ja tehokas hallinto: yhteistyötä yli kuntarajojen 
ja valtion kanssa

• Kuntia parhaisiin työllisyystuloksiin kannustava rahoitusjärjestelmä.

Työllisyys kasvaa, kun oikeat asiat    
ja tekijät on oikeissa paikoissa!
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12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22

TE-palvelut 2024 16.2 minry

yleisesittely

1.3 minry

lausuntoversio

POMA TP-

vahvistaa

Laki voimaan

Työmarkkinatori TMT tuotantoon, 

I-vaihe

Kuntakokeilut VN-teas

väliraportti I

Kuntakokeilu

jatko-HE 

EK:sta

Poma käyttöön 

kuntakokeiluissa

Työkanava Laki 

Työkanavasta

EK:sta? 
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Käännös Lausuntokierros

Mallin koulutus ja ohjeistus

Perehdytys ja käyttöönoton valmistelua

HE-valmistelu

Eduskuntakäsittely

Eduskuntakäsittely

Jatko HE:n eduskuntakäsittely
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2023 PÄIVITYS

• Päivitetään laki työllistymistä 
edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta (TYP-laki 
1369/2014)

• Perustelut: hyvinvointialue, 
toimijoita koskeva muutostarve

• Uudistus astuisi voimaan 1.1.2023

2024 UUDISTUS

• Ehdotus: laki työllistymistä 
edistävästä monialaisen tuen 
yhteistoiminnasta

• Perustelut: v. 2024 
työvoimapalveluiden uudistus, 
tuen varhaistaminen, nuorten 
matalan kynnyksen palveluiden 
huomioiminen

• Uudistus astuisi voimaan vuoden 
2024 aikana 

TE-palvelut uudistuu, entä TYP?



TYP- lain toimeenpanossa sekä monialaisissa 
palveluissa tunnistettuja kehittämiskohteita:
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Asiakaskriteerit

kriteerien 

selkeytys ja

monialaisen tuen 

tarpeen nykyistä 

varhaisempi 

huomioiminen

Yhteispalveluun 

luettavien 

palvelujen 

laajentaminen

asiakkaan 

palvelutarpeen 

parempi 

huomioiminen

Järjestäminen ja 

verkostomaisen 

toimintamalli

ohjaamisesta ja 

johtamisesta 

säätäminen 

huomioiden 2024 

muutokset

Myös muita, mm. tietosuoja ja tietojen siirto, rakenteen monimutkaisuus, resursointi 

Työllistymistä 

edistävän 

monilaisen 

yhteispalvelun 

määritelmä ja 

tavoitteet

selkeyttäminen ja 

täsmentäminen



Kuntaliitto on kuntien tukena muutoksessa
• Kuntien muutostukiohjelman tehtävänä on tukea kuntia, jotta kunnat 

vakiinnuttavat paikkansa työllisyyden, kuntien elinvoiman ja kuntalaisten 
hyvinvoinnin turvaajina.

• Tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen työllisyydenhoidon mallin 
rakentamisessa ja varmistaa, että siirtyminen kunnille kokonaan uuteen 
tehtävään onnistuu eri kokoisissa kunnissa, eri puolilla Suomea.

• Muutostukiohjelma auttaa 
• vakiinnuttamaan kuntien roolia sekä toimijaverkostoja kuntien 

kumppanina työllisyyden edistämisessä 
• selkiyttämään työllisyydenhoidon merkitystä ja eri toimijoiden rooleja 

myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen yhdyspinnoilla.
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Lähtökohtia ja tiekartta kunnille 
TE2024-uudistuksen johtamiseen 
ja valmisteluun:

kuntaliitto.fi/tepalvelut2024

Kuntaliitto julkaisee myöhemmin 
materiaalia uudistuksen
- rahoituksesta
- järjestämisvastuuvaihtoehdoista
- digitaalisista palveluista ja

tietojärjestelmistä
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26.4. 4.10.

7.6. 8.11.

6.9. 13.12.

Seuraavat Työllisyystiistai -lähetykset:

Lähetykset alkavat klo 10.00

Ilmoittautumiset: selina.sassila@kuntaliitto.fi



Palvelurakenneuudistus ei ole 
pelkkää tehtävien siirtämistä, 
vaan aito mahdollisuus luoda 

uudenlainen, entistä 
vaikuttavampi 

työvoimapalvelumalli!  
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Kiitos!
erja.lindberg@kuntaliitto.fi
@ErjaLindberg
#työllisyystiistai
#työllisyyskokeilut


